
Vi stræber efter bæredygtig udvikling

Ledende nordisk distributør af IT og kontorprodukter

Miljøpolitik  
hos Despec Nordic

Miljøarbejdet hos Despec skal bidrage til at 
øge bevidstheden om vores miljømæssige på-
virkning samt passe på miljøet og forebygge 
forurening.



The policy has been updated 2022-04-20 and is valid until further notice.

Miljøarbejdet hos Despec skal 

bidrage til at øge bevidstheden 

om vores miljømæssige på-

virkning samt passe på miljøet 

og forebygge forurening. Miljø-

arbejdet er en løbende proces, 

som konstant forbedres og evalueres. Miljøpolitikken 

kommunikeres årligt til alle medarbejdere. Despec 

følger alle gældende miljølovgivninger, direktiver  

og regler, som påvirker virksomheden. 

Hos Despec er miljøarbejdet en løbende proces,  

som konstant forbedres og evalueres gennem  

følgende punkter:

 Politik (Hvordan anskuer vi miljøarbejdet?)

 Mål (Hvad kan forbedres?)

 Action plan (Hvordan skal vi fortsætte,  

   og hvem gør hvad?)

 Revision (Hvordan går miljøarbejdet?)

Mål for miljøarbejdet

Despec stræber efter at reducere negativ miljøpå-

virkning ved at tilbyde bæredygtige alternativer i  

produktudvalg og effektiv logistikservice samt  

optimere brug af ressourcer, maksimere recycling  

og reducere affald. Hos Despec arbejder vi på at  

udvikle forretningen så den imødekommer vores 

kunders behov på en mere bæredygtig måde uden 

negativ påvirkning på kommende generationers 

behov.   

Ansvar

De miljøansvarlige har ansvaret for design og indhold 

af miljøpolitikken. Afdelingsledere og medarbejdere 

er ansvarlige for at sikre, at politikken følges på deres 

respektive områder. 

Despec er distributør af IT og kontorprodukter med fokus på 5 store  
produktkategorier; Forbrugsstoffer & papir, IT produkter & tilbehør,  
Ergonomi & helbred, Printere & scannere og Kontorartikler & kontormaskiner. 

Miljømæssige aspekter 

Miljømæssige aspekter, som aktiviteter, produkter 

og services, som kan påvirke miljøet gennem en  

livscyklus, skal identificeres. De væsentlige miljø-

mæssige aspekter skal kædes sammen med de 

miljømæssige mål, som udvikles årligt. Miljømæs-

sige aspekter i virksomheden er eksternt inden for 

leverandører, produktsortiment og logistikservice 

og internt inden for el- og energiforbrug, affald og 

genanvendelse, internt forbrug og intern transport.  

Miljømæssige krav til vores leverandører

Despec ønsker at samarbejde med leverandører om 

en bæredygtig udvikling, og leverandører skal følge 

alle relevante miljølovgivninger i de lande, hvor de 

opererer. Leverandører skal bidrage til en bæredyg-

tig udvikling ved at tage miljømæssige og sociale 

aspekter i betragtning i deres produktion og drift. 

Leverandører skal stræbe efter at reducere deres 

miljømæssige påvirkning og håndtere kemikalier/

farligt affald på en miljømæssig forsvarlig måde.

Miljømæssige krav til vores produkter  

Indholdet og håndteringen af produkter inkl.  

emballage og tilhørende information skal efter- 

leves i forhold til gældende lovgivning, direktiver  

og bestemmelser. I produktudvalget tilbyder vi  

produkter med forskellige typer eco-labels. Print-

producenter har returprogrammer til blæk og  

toner, hvor tomme tonerpatroner genanvendes  

for at reducere affald og bidrage til et bedre miljø.
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Transport

Despec arbejder for at minimere udledning forår-

saget af transport. Det sker igennem samleveranser, 

optimerede transportkæder og brug af transport-

firmaer, som stræber efter bæredygtighed.

Affald og recycling

Despec skal indtænke brug af ressourcer og genan-

vendelse, hvor det er muligt. Ved at optimere vores 

indkøb, lager og logistik services kan vi reducere 

vores brug af ressourcer – fx reduceres forbrug af 

papir gennem digital udvikling og integration. Ved at 

promovere effektiv brug af materialer og ressourcer 

kan vi minimere affald. Despec genanvender affald 

og er tilknyttet forskellige organisationer for at sikre, 

at affald håndteres korrekt og minimerer den miljø-

mæssige påvirkning. 

 

El- og energiforbrug

Despec skal indtænke brug af ressourcer i el- og 

energiforbruget. Lavenergilamper bruges, når det 

er muligt. Lyset skal desuden være slukket, når vi 

forlader virksomheden. Elektricitet og energi skal, 

inden for rammerne af hvad der er muligt at styre, 

produceres mere bæredygtigt. 

Bæredygtigt indkøb

Despec skal tage miljømæssige aspekter i betragt-

ning ved indkøb og stræbe efter en overgang til et 

mere miljøvenligt udvalg. Dette indebærer både 

produkter der sælges og produkter til intern brug. 
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